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Styrelsemöte 5 September 2022, kl 8:30-12:00, Karlskrona  

Närvarande: Lilo Lindquist, Eva Holmberg, Elina Sundberg, Sara Daun, Hannah Eikman, 
Aysegül Aksoy, Josefine Andersson, Malin Cullberg Jansson, Sara Broger, Malin Carlsson Maja 
Gaudet, Ann Åkerman, Carina Mäkinen (digitalt) 

Frånvarande: Charlotte Farrington- Salomonsson 

 
§ 1.) Incheckning presentation: namn, pronomen samt något vi vill delge från sommaren. 
Lilo hälsar oss alla välkomna till dagens möte 

 
§ 2.) Genomgång av föregående protokoll 
Fel datum på föregående protokoll, detta justeras av sekreteraren. 

 
§ 3.) Konferens Karlskrona, information och planering av uppgifter under konferensen och 
årsmötet;  
I morgon kommer Paraply produktion för att tillsammans med konferensgruppen presentera 
kommande konferens. Parallellt startar planering av konferens 2024, Gotland. Vi saknar 
ekonomisk återkoppling av Fjällkonferens från de två föregående konferenser. Carina 
Mäkinen kontaktar dem och återkopplar vid nästa möte. Konferensen är budgeterad för 400 
deltagare, FSUM backar upp ekonomiskt vid underskott. 
 Sara Daun och Maja Gaudet är FSUMs representanter i konferensgruppen, Lilo Lindkvist 
som tidigare har deltagit i samma grupp avstår fortsättningsvis.  
 
§ 4.) Hemsidan 
Sara Daun informerar lite kring arbetet som hon tillsammans med Charlotte Farrington-
Salomonsson gör med vår fina nya hemsida, diskussion kring om supporttjänsten av 
Webbyrån kan sägas upp, dock kvarstår behov av support vid större ändringar. Detta 
godkänner vi enhälligt. 
Diskussion kring hur vi kan hålla vår hemsida levande, förslagsvis med hjälp av medlemsbrev 
eller aktuella länkar till vår kunskapsbank? Förslag om att be medlemmarna själva komma 
med frågor eller diskussionsunderlag. 

 
§5.) Barnmorskeförbundet 
Hannah Eikman och Lilo Lindquist kommer under hösten att delta i möten med 
barnmorskeförbundet angående utvidgad förskrivningsrätt för barnmorskor. 
 
§6.) UMO/ Inera  
Nytt möte är inplanerat med dessa i slutet av September, Carina Mäkinen deltar i dessa 
möten, ingen ny information från dem i dagsläget. 
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§7.) SKR.  
Fortsatta dialogmöten med SKR kring arbetet med att UM får ett nationellt uppdrag. Vad 
skulle detta innebära/ bli för konsekvenser om så skulle ske? Sara Broger har tidigare haft 
kontakt med nu bortgångne Ing-Marie Wieselgren från SKR, i dagsläget har vi ingen annan 
kontaktperson där. En arbetsgrupp tillsätts idag bestående av Lilo Lindquist, Malin Cullberg 
Jansson och Aysegul Aksoy som formulerar ihop ett brev som vi kan använda mot aktuell 
politik. 
 
§8.) Antirasistisk arbetsgrupp.  
På årsmötet i Åre framkom det önskemål om att FSUM tillsammans med ARG och Ungsam 
ska arbeta fram ett utbildningsmaterial för våra medlemmar. Detta planeras in tidigt våren 
2023 som en interaktiv digital utbildning i kombination med diskussionsunderlag till 
arbetsgruppen.  
 
§9.) RFSU via Digital länk. 
 Pelle Ullholm och Kalle Röcklinger, sexualupplysare från RFSU, deltar via länk inför planering 
av kommande kunskapshöjande insatser, denna gång hur rasism påverkar SRHR frågor. 
Eventuellt kan detta utbildningsprogram presenteras på konferensen i Karlskrona, våren 
2023. Tidsplanen för dessa utbildningstillfällen planeras till november 2023. Diskussion om 
RFSU & FSUM även kan arbeta tillsammans i frågan för att driva frågan 
ungdomsmottagningarnas möjlighet till ett nationellt huvudmannaskap. Vi beslutar oss för 
att lägga lite extra tid på detta vid kommande möten framöver. Som vid tidigare 
utbildningstillfällen ska vi i styrelsen hälsa deltagarna välkomna. 

 
§10.) FSUMs Riktlinjer 
FSUMs riktlinjer, som arbetade fram år 2018 behöver uppdateras, en arbetsgrupp tillsätts 
idag för detta ändamål bestående av Lilo Lindquist, Hanna Eikman, Malin Cullberg Jansson, 
Eva Holmberg och Ann Åkerman. Eva Holmberg utses som sammankallande i denna grupp 
 
§11.) Ekonomi 
Carina Mäkinen informerar att vi i dagsläget har en god ekonomi i vår förening. Hon berättar 
att det är ovanligt svårt att få in medlemsavgifterna i år, många av våra medlemmar önskar 
e- faktura, vilket medför mer administrativt arbete när vi inte har alla uppgifter som behövs. 
Diskussion idag kring möjligheter att dela ut stipendium till privata konton, enligt vår revisor 
måste vi kunna bevisa att mottagningarna har tagit emot pengarna, eftersom det är 
mottagningarna som sökt stipendium. Förslag på att ändra texten på vår hemsida i samband 
med ansökningen. Stipendium gruppen, bestående av Carina Mäkinen, Josefin Andersson 
samt Sara Broger arbetar ihop en plan inför kommande ansökningar. 

Annelie Klaessen har kontaktat Sara Broger angående FSUM loggan och FSUM namnet. 
Annelie önskar få ersättning av de pengar hon lagt ut till patent och registreringsverket, den 
är nu skyddad tom år 2030, hon önskar ny få detta återbetalt av oss. Styrelsen beslutar att 
det är OK att betala ut dessa pengar om finns. Underlag. 
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§12) Jämnställdhetsmyndighetens samordningsmöte 
Sara Broger representerar oss från FSUM i dessa samordningsmöten med 
jämnställdhetsmyndigheten kring könsstympning, inget aktuellt i denna fråga i dagsläget. 
 
§13.) Endometriosförbundet LÖV projektet 
Charlotte Farrington- Salomonsson deltar som FSUM representant i projektet Endometrios 
för unga, hon återkommer med information kring detta på kommande möte. 
 
§13.) Remiss: vård och behandling av provocerad vulvodyni 
Remiss har inkommit från Socialstyrelsen kring provocerad vulvodyni, Lilo Lindquist, Sara 
Broger och Charlotte Salomonsson-Farrington åtar sig att svara på denna remiss. 
 
§14.) Övriga frågor 
Genomgång av våra utåtriktade verksamheter Järvaveckan och Barnrättsdagarna, konsensus 
är att dessa forum är rätt för oss på FSUM att medverka i, dock när det gäller Järvaveckan så 
är det fel metod. Stor kostnad och fel forum att hyra fast plats. Förslag inför kommande 
veckor; mingla runt bland politiken på eftermiddagarna parvis vilket ger minimal kostnad o 
bättre utfall. 
 
 
 
 

Utcheckning. Lilo tackar alla för dagens möte. 
 
 
 
 

 
 

 

Nästa möte hålls som fysiskt möte den 11 november i Stockholm 
 
 
 

 
Karlskrona 

 2022-09-28 

 

 

   

Ann Åkerman    Lilo Lindquist 

Sekreterare    Ordförande 


